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NVE
Annlegskonsesjon påklage 132 kv kraftledning Gilja - Seldal

Olje- energidepartementet
Oltedal 26.01.2019
Klage på trasé for kraftledninger Gilja- Seldal.
NVE har fattet vedtak om å gi Lyse Elnett for å bygge ny kraftledning Gilja vindkraftverk til
Seldal kommunene Gjesdal-Sandnes
Til orientering: Lyse skal føre kraftledningene til skipsreder Fred Olsen fra Gilja
vindkraftverk til Seldal, for viderekobling til kraftledning (Lyse) Seldal - Tronsholen
(Sandnes)
Lyse Elnett vil føre ledningstrassen stor sett samme trasé som Maudal kraftverk sin trasé som
går fra Maudal - Sandnes. Men når traséen fra Gilja kommer til Oltedal tar Lyse snarveien
over et av Rogalands fineste heiaområde, Ragsheia. Område Kvelvafjell-Bynuten Ragsheia er
foreslått av Rogaland fylkeskommune i 2004 som fylkesplan for friluftsliv som et område
hvor allmenne interesse bør prioriteres. Hvorfor kan ikke Lyse ta hensyn til uberørt terreng
som Ragsheia.
Ragsheia er et av de beste områder for hubro, ørn, flere falk og haukefugler. Stammen av
hubro er en av de siste rester i Gjesdal kommune. Denne plassen, Ragsheia er og merkelig
nok rik på orrfugl.
Kart fra Lyse viser hvor disse kraftlinjene er tenkt på plasseres på Ragsheia. De går rett over
speleplass for orrfugl. Kraftmastene til Lyse kommer til å stå midt i stien opp mot Bynuten.
Hvorfor heller ikke plassere dem på Prekestolen som er i nærheten. Vi har studier fra forskere
som ser hvor stort innhogg av kabler i lufta påvirker fuglebestander på Ragsheia.
En vakker dag har vi ikke lenger hverken hubro eller fuglebestander på Ragsheia. Nei, olje og
energidepartementet må sette en stopper for denne traséen over Ragsheia så lenge der finnes
alternativ med traséer. Det og følge samme trasé som Maudal kraftverk gjennom Oltedal over
mot Seldal. Maudal kraftverk sin trasé gjennom går stort sett gjennom terreng med ur og stein,
område lite egnet for fugl. Maudal kraftverk sin trasé går der Lyse nye trasé ender.
Har sendt klage til NVE, føler at det ikke blir hørt har ikke fått et ord i tilbakemelding. Det er
vell vanlig prosedyre..
Håper på et positivt trekk fra olje og energidepartementet for å få Lyse til å endre planene
med deres nye kraftledninger. Lyse har fra før rassert Oltedals fine natur. Tørrlagt
Oltedalselven, ødelagt laksen i Oltesvikelva da med å tørrlegge den også. Kraftledninger går i
hytt og pine gjennom hele Oltedal. Oltedals befolkning bruker mye Ragsheia for jakt og fiske.
Håper på en positiv tilbakemelding fra olje og energidepartementet.
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